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 بسم اهلل افرمحن افرحقم

  .اهلل وبرـاته ةافسالم ظؾقؽم ورمح

ا فؽن ؿبل م (؛إديان ةؿص)بافشخص ادؾحد  ةاخلاص ةهـؽؿل تعؾقؼات وردود ظذ احلؾؼ

 ة,افؼـا % من ادشاهدين مش مشسـغ يف37 ةافؼـا ا مش مشسك يفكؽؿل تعؾقؼات وردود أكت ؽافبً 

بؽل  ةصعارات اجلديدضغط ظذ اجلرس ظشان تلتقك ـل اإلاصساك وضغط ظذ افزر إمحر فالا

  .ةحؾؼاتـا افؼادم

  .(!وٓ حد ؟مغ هقحاشب افظامل وافؼاتل) :ادؾحد بقؼولافشخص 

وٓ  يشواء ـان دكقو- مبدأ احلساب أصاًل  ةإمهق ةؽاي يف ةٓزم كـاؿش ؾؽر ةافبداي ضقب يف

 إن بعض إؿوال أو :احلساب معـاه ةؾؽر ي؟اداد  مع اإلحلادأصاًل  ةاحلساب متسؼ ةهل ؾؽر -يأخرو

وظذ أشاس تؼققم هذه إؾعال وإؿوال  ,بقؼع ؾقفا اإلكسان بقتم تؼققؿفا بشؽل معغ إؾعال افع

 يظذ أ يضقب وؾق افتصور اداد .وٓ هو خمطىء ؾقلخذ ظؼاب ,بشوف هل هو مصقب ؾقلخذ ثواب

ادػروض  كجد فألؾعال وإؿوال ؿقم يماد يأشاس إحلاد يوظذ أ ؟م إؾعال وإؿوالؿقّ لأشاس ب

 يفؾؿػسس ضبقع ةطؾم بافـسب ةفؾػريس ةبافـسب )افع :بقؼول ,يهاافشخص ادؾحد دا بقؼول  ؟ظؾقفا متق

ظن  ةم وافعدل واحلب وافؽره ـؾفا ظبارمشاظر افظؾ ,-يء ضبقعيش ,ـام تؼتل حقواكات وتلـؾفا-

افسامء هقحاشب  ختقؾك إن ؾقه إفه يف ,جوا ظؼؾك مش ؿواكغ بقسر ظؾقفا افؽون ةهرموكات موجود

 -طل اإلحلاد يف-ادػروض  ؛(زائف بس ظشان تعقش مرتاح يـطؾؿك بعد ما مات هو مت اإلكسان افع

 أو ةأو صحقح ةخاضئ ةأخالؿق ةوٓ يؽون هلا ؿقؿ يء ضبقعـل أؾعافـا وأؿوافـا تؽون جمرد يشبافػعل 

ء  كؼول هذا صح أم ؽؾط بـؼول دا يشـل افػار ٓلبت ةدا افؼط ؾبافتايل ؛أو صح أو ؽؾط ةأو حؼ ةباضؾ
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 ةبافـسب .ب أو يبؼى ظؾقه صح أو ؽؾطا بحقث إن يبؼى ظؾقه ثواب أو ظؼاوٓ كؼقؿه أخالؿقً  يضبقع

ما بـؼول إن دا  يكسان ؿتل إكسان بـؼول إن دا ضبقعفو إ ي؟ يعـةآدمغ هل أؾعافـا ـؾفا ضبقعق يفؾبـ

ٓ برض يرؽم إن د-إن مشاظر احلب وافؽره  :ةإمهق ةؽاي يف ةؾقه كؼط !,طؾم و أصقاء ادػروض 

 ؛اا جدً ا جدً ـبر جدً ي وإن دا خالف ؾؾسػ ةمقتاؾقزيؼق معاين ي وإن دأن تػرزها أصاًل  ةتستطقع اداد

ما بغ مشاظر حب وـره وما  ؾرق ؾقهفؽن  ,-ؽره احلقوان أو يف اإلكسان أو يف ادشاظر حتى يف ةكشل

سان يدرك من خالل اإلك ,بغ ؿقم افظؾم وافعدل واخلر وافؼ واحلق وافباضل وافصواب وهؽذا

ل افبؼ متػؼغ ظذ إن بؿعـى إن ـ ؛ةموضوظق ةشؿفا ؿقم أخالؿقا ةإن ؾقه حاج ةخزته إخالؿق

  ة.وحسـ ةصحقح ةموضوظق ةأخالؿق ةوإن افعدل ؿقؿ ةشقئ ةموضوظق ةأخالؿق ةافظؾم ؿقؿ

 ةاحلج)ادممـغ صاؽوا حاجه بقسؿوها  ؟موضوظقتفا ةمن أين تؽتسب افؼقم إخالؿق

افؼقم  ةبـؼقس ظؾقه موضوظق اإلفه هو ادعقار افع نبتؼول إ يد ةإخالؿق ةاحلج ة(؛إخالؿق

بخزته - ةفؽن اإلكسان بقختز بافرضور ة,موضوظق ةمػقش إفه يبؼى مػقش ؿقم أخالؿق فو ة,إخالؿق

تؽتسب  يد ةإخالؿق ظؾشان افؼقم ةيبؼى بافرضور ةموضوظقة إن هـاك ؿقم أخالؿق -ةإخالؿق

وٓ  يء موضوظإن ٓ يؿؽن يؽون ؾقه يش :ؾقام معـاه .موضوظقتفا وتؽتسب ضالؿتفا يبؼى ٓزم ؾقه إفه

 يء موضوظفؽن فو مػقش إفه مش هقبؼى ؾقه يش ؛إٓ بوجود إفه ةمطؾؼة ء فه ؿقؿيؿؽن يؽون ؾقه يش

أكا بحب ضعم أيس ) :دا واحد يؼول -مثاًل -ؾقه واحد  يز ,ء هقبؼى صخيصـل يش هقبؼى ؾقه داياًم 

أكا بحب ضعم أيس  ,ٓ أكا مش بحب ضعم أيس ـريم افػاكقؾقا) :يؼول واحد تاين (,ـريم افػاكقؾقا

ـوٓته هل دا معـاه إن وب افشمش بقحب افػاكقؾقا وبقح ضقب افشخص افع (,ـوٓتهوـريم افش

ؽن مم ي,مش موضوظ ء صخيصٓ دا يش ة؟شقئ ةمطؾؼ ةوافػاكقؾقا ؿقؿ ةحسـ ةمطؾؼ ةـوٓته ؿقؿوافش
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فو  يفؽن بشؽل موضوظ ؛ء صخيصدا يش ة,د حيب افػراوفـوٓته حوحد بحب افػاكقؾقا حد حيب افش

  ة.شقئ ةافبؼ هقتػؼوا ظذ إن افظؾم ؿقؿ ـلة؟ شقئة أم ؿقؿ ةحسـ ةظؾم ؿقؿشلفـا ـل افبؼ هل اف

 ةإن إؾعال ضبقعق-بقرضبوا افشخص ادؾحد دا هـا  أكا حابب أوصؾفا إن ادثل افع افع ةافـؼط

 -يهلا طؾم فؽن ادػسس ضبقعة بافـسب ةوإن افػريس ي,وضبقع يظاد ,فكة أكت صايػه طؾم بافـسب وافع

 ,ةوبحسب افػطر ةبحسب افغريز واحلقواكات بتؿق ,ظـد احلقواكات ةافؽالم دا ؾقه حآت معقـ

 يز ؛ةوافػطر ةفؾغريز -يوجود- يجووفطكأتزير  يادػروض اإلحلاد مافوش أ ةوافػطر ةوافغريز

 ةمن بداي DNAـال ادعؾومات يف ةفـشل -يوجود- يجووفطتزير أك يبط ما اإلحلاد مافوش أضباف

يؼدروا يـتجوا معؾومات  ةوافعشوائق ةهل اداد ؟جاء مـغ -افعؾم دا-ومات ادعؾ .ةاحلقا ةكشل

بتؼول  ةافعؼؾق ةٕن افبداه ؛-ما بقؼدروا-ادؾحدين  دا موضوع ـبر وإصؽال ـبر واؿع ؾقه ؟ويشػروها

 ةافعؼؾق ةافبداهت ـتاب وفؼقت ؾقه معؾومات فو مسؽ -ـتابة ادؽتبن م يآد-إن أكا فو مسؽت ـتاب 

ٓزم  ة!؛بافصدؾ ةمعقـ ةماد ؽون دخؾت افؽتاب أو تم تدويـفا يفبتؼول أن هذه ادعؾومات ٓ يؿؽن ت

ٓ يؿؽن أن يؽون كشل ظن  ,هذا افؽتاب كه وحاؾظ ظؾقه يفـتب هذا افعؾم ودوّ ي ؾقه ـائن ظؾقم هو افذ

ؾغ تزيرها  -اإلكسان ا يفوأيًض -احلقوان  يف ةـؿعؾومات مغروشة افغريز وبافتايل ة.ضريق افصدؾ

ٓ يستطقع  يافذ ؟اإلكسان يف ةإخالؿق ةوافـزظ ةادوضوظق ةـذفك افؼقم إخالؿق ي؟جووفطإك

حاوفـا أن كختزل اإلكسان حلقوان  مفام !,ةؽاب حـا مش حقواكات ظايشغ يفا ,اإلكسان أن يـػك ظـه

 ة,شقئ ةموضوظق ةأخالؿق ةؿقؿ يإن د) :فو صخص رسق من صخص بـؼول ,ضبقعتـا بسؾض هذا

من -اإلكسان  يف يجووفطيه تزيره إكاـل دا  ؾبافتايل ة؛وبـػرض ظؾقه ظؼوب (ويستحق ظؾقفا افعؼاب

  .؟-ةمادي ةكظر إحلادي ةوجف
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 ةإذا ـاكت افغريز -ةاحلقا ةوكشل ةٕصل احلقا- بؼول إمر ٓزم كرجع ٕصؾه بافك أكا داياًم  خّع 

 بقسفؾوا ٕن ادؾحدين داياًم  ؟بتداء  ا DNAـال يف ةموجود ت ادعؾومات افعءؾؿن أين جا ,معؾومات

 ؾقه معؾومات أصاًل  يـائن ح حـا ظـدكااؾبقبتدوا  !ةاحلقا ةتدوا من بعد كشلبقبو ةظذ كػسفم ادفؿ

و يتبدل ويتغر ؾقفا أهون يـضاف ظؾقفا أو يتحذف مـفا أ يإن ادعؾومات د  ؾقه جقـات ؾبافتايلوأصاًل 

  .ٓزم كرـز ؾقفا ةمفؿ ةكؼط يـويس ؾد , من ظدمفا أصاًل ائبتدامن إن 

وجيزم إن  (,؟ مػقش حدمن شقحاشب افظامل وافؼاتل) :وبقؼولهذا افشخص ادؾحد  يدا بقج

 حـا ؿؾـا ؿبل ـدا إن مبدأا ؟!مػقش حد ةهذا ادؾحد بلكه جيزم إن اإلجاب ـقف يتجرأ! مػقش حد

وإن هذا  ,ظذ وجود اهلل يمبـ :ظذ رــغ ياحلساب دا مبـ ؾبافتايل ؛يحلساب دا ادػروض إظالن ديـا

هذه افدكقا وأكه هقبعثفم بعد  إكه هقحاشب افـاس ظذ أؾعاهلم يف هذا افدين م يفا ظؾّ اإلفه أكزل ديـً

 ةصادر افديـقاد يف يافوحهلم با ؿفداخؾفم أو ظؾّ  شواء هو ؽرشفا يف ؛ادوت وهقحاشبفم وؾق ؿواكغ

 .ادػروض اإلكسان يؾتزم بقفا اإلفه هقحاشب ؾقفا افؼقم افع وؾق هذه ادعؾومات افع ,هو أكزهلا افع

كه إؾقه م افـاس وإن اإلفه أكزل دين ظؾّ  ,اإليامن بوجود إفه :ظذ أصؾغ ي مبـمبدأ احلساب دا أصاًل يبؼى 

إن مبدأ  ؛حـا ؿؾـاها أن افؽالم افع إػ ةباإلضاؾ- يظدّ لأكا ب .يهاهقحاشبفم وهقحاشبفم ظذ أشاس 

وافؼقم ٓزم تؽتسب موضوظقتفا من  ,ظذ ؿقم ين احلساب مبـاإلحلاد ؽر متسق ٕ  يفاحلساب أصاًل 

 يبقعط هو افع -كار أو يف ةجـ اإليامن باهلل واخلؾود إما يف-شبك مبدأ إن اإلفه هقحا -وجود إفه وهؽذا

 ,افقوم أخر ادؼصود بقه اخلؾود-بدون اإليامن باهلل وافقوم أخر  ة.ومعـى وؽاي ةاإلكسان ؿقؿ ةحلقا

من ؽر اإليامن باهلل وافقوم  -كار أو شتخؾد يف ةجـ ن اإلفه هقحاشبك ويا إما شتخؾد يفمبدأ اخلؾود إ

اإلكسان حقاته مؾفاش  نليه ادؼصود با ة,وٓ ؽاي ةوٓ ؿقؿ ٓ معـىر اإلكسان حقاته ماهلاش أخ
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ؾفاش هدف ومؾفاش ـؾفا مة وـام جاء شقعود وخالص احلقا ,وهباء ةكه جاء بؿجرد صدؾإ ؟معـى

  ة.معـى ومؾفاش ؿقؿ

 ةبقعطوا حلقا ن اإليامن باهلل واخلؾود مها افعإ) :دا وفقام ـريج بقؼول ةإمهق ةؽاي يف ةؾقه كؼط

 ةبقعطوا معـى وؿقؿ اإليامن باهلل وافقوم أخر مها افع ـد ظذ إنمبق (؛ةوؽاي ةوؿقؿ اإلكسان معـى

يه اهلدف من اهو ) :بتسلل ريتشارد دوــز ة كاس ـترما مثاًل  يٕن اإلكسان ز .بشؽل مطؾق ةوؽاي

ا ظن دوكً -حلقاته هو  ياإلكسان جيتفد وجيد فه معـى كسب ممؽن ؟(,حقايت ادعـى يف يٓؿأ يوإزا ؟,حقايت

إػ موت وافؽل إػ ؾـاء  بشؽل مطؾق ضادا افؽل إػ زوال وافؽل ةافـفاي فؽن يف ؛-ـؾفاة افبؼي

 فه معـى وٓ وٓ ةوٓ فه ؿقؿ ةوٓ حاج -بشؽل مطؾق-ضوال تارخيفا  ةأكجزته افبؼي ـل افع ؾبافتايل

من  ةوافغاي ةؿبقعطوا فإلكسان ادعـى وافؼق يامن باهلل وافقوم أخر مها افعفؽن اإل ة,فه هدف وٓ فه ؽاي

ًٓ  -ـررلوب–ما ؿؾت ؿبل ـدا  يز ةفلمس يود ,حقاته ظذ هذه إرض  افعؾم ما يؼدر يوصؾفا ؿو

  .اواحدً 

حـا مممـغ بوجود إفه وإن اظذ إن  ياحلساب بعد ادوت مبـ ةوبؼول إن ؾؽر ةتاكق ةبرجع مر

كرجع فؽالم هذا  يدا بـقج .يهاإكه هقحاشب افـاس وهقحاشبفم وؾق م هذا اإلفه أكزل إديان وظؾّ 

 ةيوم هـعرف فؽن فن تؽون اإلجاب يف) :بقؼول (,فـقف جاء افؽون ٓ أحد يعر): ادؾحد بقؼول

شتؽون أظظم من ذفك  ةاإلجاب ,إخرى ةأو اهلل أو آٓف أهل ةفن تؽون آهلة فن تؽون معجز ,افدين

 وإن هذا اإلفه عد ادوت ظشان ؾقه إفه أصاًل  وافؼاتل بمله ؾقه حد هقحاشب افظاآحـا هـؼول افو  ,(بؽثر

ـون   ؛يهاهقحاشبـا وهقحاشبـا وؾق  إكهؿـا افدين اإلفه ظؾّ  حقح ويفأكزل أديان وبـثبت إن افدين دا ص

 ةافبدايات كشل ةبتؼدر تصل إفقفا من خالل دراش ةمعقـ ةذهـك ظن إجاب يإن هذا ادؾحد ظايز يعؿ

ًٓ داذا يوجد يش ,وٓ صك إن ؾقه إفه اافؽون بقدل ؿطعً  ٓزم ؾقه إفه ظشان كزر  ؟ءيش  من ٓء بد
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 .يا إما ؾقه خافق فؾؽون ,يا إما افؽون خؾق كػسه ,أما افؽون أزيل: ثالثةمن  ةحاج يه .افوجود أصاًل 

إن  فو ؿؾـا امـطؼقً  ادػروض ؟هل افؽون خؾق كػسه . وٓ ظؾاًم ٓ ظؼاًل  افؽون مش أزيل ؟هل افؽون أزيل

- اـؾه ـان ظدمً  ,ةمن ضاؿ ةمن ماد ةا بؽل ما ؾقه من ؿواكغ ؾقزيائقافؽون ـان ظدمً  ,افؽون ةؿبل كشل

 كظرية إن ةؾقؼات فألشف افشديد كاس مش متخقؾأكا تعجبت دا وجدت بعض افتع ودا مػروض وافع

ؽان وٓ زمان وـل هذا طفر من وٓ م ةوٓ ضاؿ ةافؽون مػقش ٓ ماد ةكػجار افعظقم بقؼول بلن بدايآ

افؽون هقخؾق كػسه وهو  يإزا ؟هل افؽون خؾق كػسه ؾبافتايل ,ـدا كػجار افعظقم بقؼولدا آ ,-افعدم

بـعرف ضقب اخلافق دا  ,يبؼى أـقد ؾقه خافق فؾؽون .ةمـطؼق ةمغافط يد ؛ٕولما ـان موجود من ا

من افضوابط  ,وبـشوف مدى ضبط وربط وإحؽام وإتؼان افؽون افؽون كػسه ةمن دراش ؟صػاته مـغ

دعؾومات ا ؛كػسفا اةاحلق ةكشل ةوبعدين دراش ,ةاحلقا ةضبط إرض كػسه فـشل يضبط ؾؾؽ ,ةافػقزيائق

بقتصف بقفا اإلكسان  اإلكسان كػسه واخلصائص افع ةوكشل ,ةوافوطائف احلقوي ةوتعؼقد اخلؾق ةاجلقـق

  .وٓ صك اـل هذا ؿطعً ؛ وهؽذا

 ٕن افوجود حادث ظؼاًل  ؛افؽون كػسه ٓ يؿؽن أن يؽون ؾقه وجود فو ما ـان ؾقه إفه ةكشل

 ,ظذ وجود إفه يافؽون دفقل ؿطع ةشلؾقبؼى ك -ةشبب أول فقس فه بداي- ؾالبد فه من حمدث وظؾاًم 

 يؾقم هو افذظذ وجود ـائن ظ يٕن ادعؾومات دفقل ؿطع ؛ظذ وجود إفه يدفقل ؿطع ةاحلقا ةوكشل

ظذ أكه ٓ يؿؽن تؽون جمرد  يدفقل ؿطع ةومدى تعؼقد اخلؾق ة,افؽائـات احلق وضع هذه ادعؾومات يف

 ةهبذه افؽقػق ةخؾق هذه اخلؾق ياإلفه هو افذإن  يدفقل ؿطع ةادعجز ةوإن افوطائف احلقوي ,ةصدؾ

بتتعامى ظن ـل دا وتؼول  تـون إن أك ؾبافتايل ة؛هذه افوطائف احلقوي ةظذ ممارش ةوجعؾفا ؿادر

أظظم ـائن ) -؟من هو اإلفه-تعريف اإلفه  ؿافوا يف ةافػالشػ !هتبؼى أظظم من ـدا بؽثر ةاإلجاب

يه افسػه آ يوجد أظظم من اإلفه  ,بؽثر ذفكأظظم من  ةفو هو بقؼول اإلجاب ؾبافتايل (؛يؿؽـك تصوره
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هو أظظم ما يؿؽـك تصوره  اإلفه افع) :ؼىهتب ةأكت ـلكك بتؼول اإلجاب ييعـ !,أكت ؾقه دا افع

هو اإلفه بس  هـسؿقه أظظم ما يؿؽـك تصوره افع حـااحـا مش هـسؿقه اإلفه ابس  ,اا ومعرؾقً ؾوجقً طكأ

  .اهلل ادستعان !(,مش هـسؿقه اإلفه

معـدوش دين ممؽن يعؿل  ـدا اإلكسان افعي يعـ) :هذا ادؾحد بقؼولم ظـفا دا هتؽؾ ةآخر حاج

 اإلكسان افع-معـدوش دين  اإلكسان افع ؟فقه ؽؾط ,(ؽؾط) :يهاهو بقؼول  ؟(,براحته ةحاج يأ

 ييه هو افرادع  ٕا ؟ؽؾط ةحاج يما هو افرادع فه إكه ما يعؿل أ -رخمعـدوش إيامن باهلل وافقوم أ

  .؟ؽؾط ةحاج يإكه يعؿل أ -ةأمن افعؼوب-إكسان 

هل ) :يهاؾؿوا ظذ موضوع إخالق بقؼوفوا ادممـغ بقتؽ ةدا افػالشػ ةإمهق ةؽاي يف ةؾقه كؼط

ٕن إخالق  ؟فقه ,(ةمش بافرضور ؟أكت ٓزم تؽون مممن باهلل فتؽون صخص جقد وظـدك أخالق

بداخؾك ؾلكت تستطقع  يـت باهلل أو مل تممن ؾفبداخؾك شواء آم ةمػطور ةادوضوظق ةوافؼقم إخالؿق

بوجود  يجووفطـن ايه تزيرك إكل؛ ا حسن إخالقا خؾوؿً حتى بدون اإليامن باهلل أن تؽون صخًص 

 افع-بدون وجود اإلفه  ,ا بدون اهللٓ يؿؽن أن تؽون جقدً  ؟-بدون اهلل-ؾقك  ةإخالؿق ةهذه افـزظ

واخلر  badـالو Goodـال ةا ؾؽرٓ يؿؽن أن تؽون حسـً -ةادوضوظق ةهو مصدر افؼقم إخالؿق

ا ظشان يبؼى ؾقه ؿقم ٓبد أن يؽون اهلل موجودً  ؛ا ظن وجود اهللفقس فه وجود بعقدً  ,وافؼ وافؽالم دا

  .ده ظشان تبؼى صخص ظـدك أخالقفؽن أكت مش ٓزم تممن بوجو ,ةموضوظق ةأخالؿق

وجه إرض ـاكوا مممـغ  رتؽبوا أؾظع جرائم ظذا افـاس افع :بؼى كسلل شمال تاين يكقج

 ة؟اإلحلادي ةادادي ةاكوا مممـغ بادبادىء افدارويـقـ وٓ ؟بوجود إفه وحساب وثواب وظؼاب وٓ ٕ

- ةبتاع ـوريا افشامفق ةبن ادجـوكاوجوزيف شتافغ وؽرهم وافواؿع إن احـا دا كشوف أدوفف هتؾر 
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يا إما كاس مؾحدين رتؽبفا ا ةإن أـز اجلرائم اإلكساكق يبـالؿ -يبشؽل رشؿ ةدوفته مؾحد افوحقد افع

  .يا إما كاس ؽابت ظـفم مبدأ اإليامن باهلل وافقوم أخر

ء أكت إخالق إن أكت تعؿل يش ,ديـك فقس مصدر أخالؿك) :د دا بقؼولادؾحافشخص 

- هل أكت حاشس من جواك أكه صح !ه صحأكت حاشس من جواك أك ,(أكه صح حاشس من جواك

وـل  يبشؽل موضوظ  صحوفو ؾعاًل  ؟-ـل افـاس هتتػق معاك ظؾقه؛ يصح بشؽل موضوظ دا

ا فوجقً طوكأ ـقف تزر -ةموضوظق ةؿعـى إكك بتسؾم بوجود ؿقم أخالؿقب-افـاس هتتػق معاك ظؾقه 

فؽـك تريد  ,أكت ظايز تعقش ـؿؾحد ؾؼط تريد أن ترؾض اإليامن باهلل ة؟موضوظق ةوجود ؿقم أخالؿق

 ةادوضوظق ةمبادىء وجود اهلل افؼقم إخالؿقٕن من ضؿن  !ةاهلل مستؼر أن تعقش ومبادىء وجود

 وادوضوع دا ـان ممؽن يؿق ,من ؽر ما تممن باهلل ةادوضوظق ةكت ظايز تعقش وؾق افؼقم إخالؿقأ

  .فو ما ـان اإلفه أكزل دين ؿافك ؾقه إن أكت هتتعاؿب فو ما آمـت بقه

 بغض افـظر ظن افعء أكت حاشس من داخؾك أكه صح إخالق إكك تعؿل يش) :هـا بقؼول

 حـاافقه  ,(حساشك إكه صح أو ؽؾطإبقتؼافك بغض افـظر ظن  أما ديـك هو تـػقذ افع ,بقتؼافك

ٕن مش  ؟-يهابغض افـظر أكت إحساشك -افدين يؼوفه هو ٓزم يتـػذ   افعـؿسؾؿغ بـؼول إن داياًم 

 ,[911:إظراف] {بِاْفُعْرِف  َوْأُمرْ  اْفَعْػوَ  ُخذِ } :اهلل ظز وجل دا بقؼول ,حساشك بقؽون صحإ داياًم 

وؾقه احلديث  .افدين بقؼوفك خد بقه هسـظـد ـل افـاس ُح  -افعرف ادعروف- إمر ادعروف ؾبافتايل

ضقب  أكت ؿؾبك ؾاشد ؾرض إناضقب  ؛"ؿؾبك شتػِت ا" :بقؼول افع -اتظؾم جدً ا افع-ا ادشفور جدً 

ؿؾبك كؽت  ل يـؽت يفؾرض إن أكت ظاّم اضقب  ,وافشفوات ء بادعايصمعن أكت ؿؾبك إؾرض ا

 ؟يهاوؿتفا تعؿل  -اا وٓ يـؽر مـؽرً ٓ يعرف معروؾً -ا خقً داء حتى يصبح ؿؾبك أشود ـافؽوز جمشو

بقشر بشؽل  حساس اإلكسانإ مش داياًم  ,حساشك بقخافف افدينإوؿتفا ترجع فؾدين حتى فو 
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بتتبدل وافـػوس بتـتؽس وافـاس كػوشفا بتتؼب  ةٕن افػطر ؛إػ افصح وافغؾط يموضوظ

 ةافسؾقؿ ةربـا أكزل دين افدين مواؾق فؾػطرمـضبط ظشان ـدا  يام بقؽون مقزاهنا افػطرؾ ,افشفوات

وما من " ,"فتفم ظن ديـفماجتاػاء ـؾفم وإهنم أتتفم افشقاضغ ؾحـ يخؾؼت ظباد وأين" ة,افصحقح

 ةبديل افػطرت ةإػ إمؽاكق ةإصار ؛"ؾلبواه هيوداكه أو يـكاكه أو يؿجساكه ةموفود إٓ يوفد ظذ افػطر

 ا افدين ماوأحقاكً  ,ؾعشان ـدا ؾقه دين ٕن ممؽن افدين يواؾق إحساشك ويواؾق هواك ويواؾق كػسك

مطؾق ٓ يتعرض  يكه من مصدر إهلورا افدين ٕ متق ؟ورا مغ ؾتؿق ,يواؾق هواك وما يواؾق كػسك

حـا حاؾظـا ظؾقه من ؽر تبديل اين دا مطؾق رشط إن يؽون افد يهو حؽم موضوظ ,كحقازات افبؼٓ

  .وٓ حتريف وٓ تغر

أو  ةمش ظشان حد بقوظدك بجـ ,إخالق إكك تعؿل خر ظشان بتحب اخلر) :بقؼولهـا دا 

 مع وجود ؽر متسق أصاًل  يحلاده ادادإأخرى هذا ادؾحد ويتجاهل إن  ةجع مربر ,(بقفددك بـار

 يأكت ظذ أ) : فؾؿؾحدحـا بـؼول أصاًل ا ؾبافتايل ؛ةوضوظقاد ةهقم اخلر وافؼ وافؼقم إخالؿقمػا

ماليغ  ,كاس ـاكت بتؼتل مئات أٓف ؟أشاس بتؼول دا رش يوأكت ظذ أ ؟أشاس بتؼول دا خر

 ةوجل ؾطر اإلكسان ظذ إن ظـده كزظوبعدين اهلل ظز  ؟!,ودا خر ةكووي ةافـاس ترضب ظؾقفم ؿـبؾ

 ةفتزام اإلكسان بافـزظاوضامن  ةإخالؿق ةفـزظفؽن ما هو افضامن فعدم ؾساد هذه ا ة؛أخالؿق

  (.ٔخراحلساب وافقوم ا ,افدين ,امن باهللاإلي ة؟إخالؿق

ظؿؾوا ٓيك وصر وما تـسوا اا افػقديو فو ـان افػقديو ظجبؽم در من هذهبذا افؼ يأكا هؽتػ

 ةظؾقؽم ورمحمن صافح دظائؽم وافسالم  ٓ تـسوين ,-اجلرس ةظالم ,افزر إمحر- ةافؼـا صساك يفآ

 .اهلل وبرـاته
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 وٓ تـس آضالع ظذ افػقديوهات افؼديؿة, شواء افديـقة أو افتؼـقة

==================== 

 Educational Videos | Patreon ادظؿـا ظذ

https://www.patreon.com/alta3b 

==================== 

 :فؾتواصل

 77279771210273واتساب 

 https://ask.fm/alta3bآسل 

 https://twitter.com/alta3bتويتر 

 https://www.fb.com/alta3bالتاعة فيسبوك 

 https://www.fb.com/eld3wahالدعوة فيسبوك 

 s.comhttps://www.alta3b.wordpres مدونت التاعة

 https://www.youtube.com/eld3wahالدعوة يوتيوب 

 

 مع تحيات فزيق مشزوع التفزيغ 

 لمشيد من المعلومات الزجاء سيارة هذا الزابط: 

 

http://www.shbaboma.com/vb/forumdisplay.php?f=87 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F9Zhhpt&h=ATMtJvuOUk_YCqSlWt5T_4_Le7l45YjJkTTofoKYRDgww-yFcsOE1KZ6TBhXYnfb13LBFx9b4l5UoCqUxfzyUmTUryRMGkF9ynohqlSeaD3Hj3s-6m3gZynMVvmx5ShBIAGEQeK7smwgsxgwh7DH10rTMCc&enc=AZNvWUDRHRSPVOqAP26QxKuxpmrx6DYZS_OobU_e5M1qYvLMhe6Io7tA8qJfjS0Yz87QuuYxVgdkygve9pxcQS8L-wbzY6290bhJfOuCHhgNDFQlJEPSRgUjTtu89Eq1x_q3kmO3TntSv5vwFC7xtEIifRomLsaI7bKhkhPtW6-DX5H6ggIGcnP-g_t5VkT6j6aW77-aNTZH6iodUNAMUJGr&s=1
https://goo.gl/JBJpdt
https://www.patreon.com/alta3b
https://www.patreon.com/alta3b
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fask.fm%2Falta3b&h=ATOyHFhWSwVRcq0eSMQkuu0E0KYsBlH-jN_cU7JgSCVwfSc-IWJR9f8-ijJbEKOSwvSXClB8nwaQ5PmbSUqCq8fU1IgldHG9PS7GzSN1p_e7MNWgxE0uKu3uWu15ZH7wIvxKu_U7KcsJwEoausL_-ovJpLw&enc=AZNrFbi8Wl4p28KF0nXMsJEFgWGIHOQ8TdJZsSjpFcB1RlkHY7SetKYGSIVvYf5OwLcoFUZFGitNw86EmbYdMbc_WsywqrQbQUO0htbv2JwbHmH9c7alz8sht-FrW8IBvqJZsqSgqOjAW7Yh1TqkJ_C1gMmPUWr-zn6eIfK1IqY1QlGLrIFESBt1Q-uQetwmGYuTPnsskJWHphcdChfICLWR&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falta3b&h=ATM3Qf2A7EeAddLZqxmvmhezJW0h-syvHfmFXFiqGcLcbSfKMMC3RG0iAXE6QNltwLgwnGAuRBjYF8r-KpNihFKy3uRUoRk9sxDSN0b7gLqZ_onOACqrpmVx_bDyjvMVKXOCElV6LRbjgebyitq0VzCuwRI&enc=AZNUNRhs9kQw5ICgHlDEL99ZOU4WE3_e5P-d8sE4F6DKUFPhZbilQjIVPpTnEqT3eRfJXaudGS_6sgRn9BDsCn6QfasZ7eSNNrMWzk6Gx-xtxJEW2TmYXWfl9XkP5CUymxptVUThKC6pt-4QyhuuyMR8lRbrhi_et5_d149MOX4s0LweCyPJB12gQf0i4vqqDDr65YyhwzRIx6UuoZayzmp0&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fb.com%2Falta3b&h=ATPC2cv3xBrHerjxedH_YrRvFCLTSADLLcb-PBLOVt4pDQMAGV_DjpXDYvjvcnaUUEokEW-4T_w_3l6hLVf-y_i3nhulZD6TXKAJakRsVTTOkXs6covo6bKYtncoRk-FktR0VJX_tCdLnZCvVYYrp_9VHXU&enc=AZPeZNstFch5lZYW4LGd8tAHzVjegsjkc4-7kVAsMyf4oQZm_MkDz1Yi6CD2uiLHibWM3QHYP4qVEP1le7ul5YgUNONdJ37qpclFxaniFjcWJiOt-SQ0us3RUrCjYgpMmWXyIkRiXFK50hzmqVskoJNkvCm9A9hSuMCrzQ0yD1UnEgnbQzCBUmoAxGru0MlKttxoyfJrNka6q3zNtJxjNrZo&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fb.com%2Feld3wah&h=ATOZoEZzig1xfjJRgl96EMo_95U2qdkWMRkbN5vdibipA5LRQxPN0kTxhntJ2ILqdx3hcHCkFsuwLadNYtD6ZhTO-8SBH-JXmqNnjQrOyJjgKr3G-OVpT6s3yG4uiiLc4g-2zQ4NYzfUztwfU1987Z4jwdE&enc=AZPgk4jq4U9pF7NDdQkYpXa9vi5IQXYHtrMNawqtU0SAm7tQYQkZ6voqq6UioB2L8yrnVvUcL0EhyEIU6gMH08DhCCGqVT_YQ50tEJqGrGoVkMk3DW58PyuAxq620PJp0n1gc5qEnZrNb46gMPwvQnD5fHEMFoUyIn2rRRjBiZ6zMfE0M9c8Sh47zpxAGKkRhuqNUuVw1jOQgAWU9VA0K6mi&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.alta3b.wordpress.com%2F&h=ATPvljKTe7SdV7NRk27WwGM7mrRFBy9xYZLKVDzsI9XOe2lSZWgSYv3wXFGxiVFp-HA5yeA1Fq1ln1w-uYWXc_xYTBMcFea9wlf1GaP8rOZdM5s9Qp-cPFaikG-laDH9iuMN9F4lHOUm_PsmBAMxXo56PZY&enc=AZPQFslJcST8LAFbnDM3ElLi1dRZBodCAnF0BZgKmTMs5XYHDzVvuOrixUaZmlCfsYONirCZvTEjO5ZfOANrQiNQ_pCyhAdEvEPlaYjKXfglJsn_LDIexCrghRo7ZPWVfiCThHUSzW2oIU-9fL3FUpL99uj2GPhMZaWTfdD1lcliLXwCD-pdWkLDBcV0jIDxentRVJgbXsVgUkatGY294Ubs&s=1
https://www.youtube.com/eld3wah
http://www.shbaboma.com/vb/forumdisplay.php?f=87
http://www.shbaboma.com/vb/forumdisplay.php?f=87

